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Andrzej Paluch 

 
 

przy współpracy z AXA Życie TU SA  
 
 

PRZEDSTAWIA PAŃSTWU PAKIETY GRUPY OTWARTEJ UBEZPIECZE Ń NA ŻYCIE 
opartych na Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpiecze nia na życie Optymalny Wybór AXA, 

Ogólnych Warunkach Dodatkowych Grupowych Ubezpiecze ń 
  
Szanowni Pa ństwo,  
Każda osoba; która ukończyła 15 rok życia i nie ukończyła 55 roku życia może być uczestnikiem dobrowolnego 
programu grupowego ubezpieczenia na życie. Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę 
ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.    
 
Dlaczego AXA? 
� AXA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych na świecie - obsługuje 80 

milionów Klientów w 55 krajach 
� AXA posiada 1 281 mld Euro w zarządzanych aktywach 
� AXA  jedną z największych korporacji na świecie ( lista Global Fortune 500:   

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/full_list/) 
 
Zalety korzystania z programu 
� szeroki zakres ubezpieczenia, praktycznie niemożliwy do uzyskania w polisach 

indywidualnych 
� niski poziom składki ubezpieczeniowej przy zaproponowanej wysokości 

świadczeń/sum ubezpieczenia 
 
Wybrane warunki ubezpieczenia: 
� ubezpieczenia AXA zapewnia ochron ę 24 godziny na dob ę na  całym świecie  
� poważne zachorowanie ubezpieczonego - katalog 23 jednostek chorobowych   
� atrakcyjny pakiet medyczny  z rozszerzonym pobytem w szpitalu rozumiany jako pobyt w placówce 

medycznej na terenie całego świata – to nowość na polskim rynku ubezpieczeniowym 
� ubezpieczeniem objęty jest również partner osoby ubezpieczonej (zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego  

wypadku). 
� Doraźna Opieka Medyczna (tel. 022 575 95 22)  – organizacja świadczeń opiekuńczych typu assistance na 

terenie RP oraz pokrycie ich kosztów  (katalog świadczeń w załączeniu) 
� Doraźna Informacja Medyczna (tel. 022 575 95 22) – udzielanie informacji przez cała dobę, 7 dni w 

tygodniu m.in. na temat zdrowia, chorób, zachowań prozdrowotnych, szpitali, aptek, przychodni, lekarzy, 
pielęgnacji i chorób dzieci, leków i objawów niepożądanych, transportu medycznego czy stanów 
wymagających nagłej pomocy. 

 
 

Karencje dla Wariantu II:  
� osoba nowo przystępująca do grupy nieformalnej:  : 

− KARENCJA 6 MIESI ĘCY: na wszystkie świadczenia poza zdarzeniami powstałymi wskutek 
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU  
 

Przyst ąpienie do ubezpieczenia: 
� OSOBY chcące przystąpić do ubezpieczenia wypełniają tylko deklarację  

                                   
W przypadku ch ęci przyst ąpienia do PAKIETU GRUPY OTWARTEJ lub te ż jakichkolwiek pyta ń, 
wątpliwo ści prosz ę o kontakt telefoniczny 784 887 177; e-mailowy: and rzej@ubezpieczenia-
wieruszow.pl  
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WARIANT II 
Zakres ubezpieczenia Wysoko ść 

świadczenia 
Śmierć ubezpieczonego w nast ępstwie NW komunikacyjnego przy pracy  97 500 zł 
Śmierć ubezpieczonego w nast ępstwie NW komunikacyjnego  97 500 zł 
Śmierć ubezpieczonego w nast ępstwie NW przy pracy  65 000 zł 
Śmierć ubezpieczonego w nast ępstwie nieszcz ęśliwego wypadku  65 000 zł 
Śmierć ubezpieczonego w nast ępstwie zawał u serca lub udaru mózgu  65 000 zł 
Śmierć ubezpieczonego  32 500 zł 
Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w nast ępstwie NW – za każdy 1% trwałego 
uszczerbku 325 zł 

Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w nast ępstwie NW – za 100% trwałego 
uszczerbku 32 500 zł 

Niezdolno ść do pracy zarobkowej ubezpieczonego  32 500 zł 
Inwalidztwo mał żonka w nast ępstwie NW Typ B  8 125 zł 
Śmierć współmał żonka lub partnera ubezpieczonego w nast ępstwie NW  32 500 zł 
Śmierć współmał żonka lub partnera ubezpieczonego  16 250 zł 
Śmierć rodziców ubezpieczonego  2 000 zł 
Śmierć rodziców współmał żonka ubezpieczonego  2 000 zł 
Poważne zachorowanie współmał żonka lub partnera Ubezpieczonego zakres 23 
chorób: 
zawał serca,  udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek,  łagodny guz mózgu, przeszczep narządów, 
pomostowanie naczyń wieńcowych, angioplastyka wieńcowa, operacja aorty, anemia aplastyczna, utrata wzroku, 
oparzenia, utrata mowy, schyłkowa niewydolność wątroby, śpiączka, stwardnienie rozsiane, utrata kończyn, utrata 
słuchu, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV  w wyniku transfuzji, choroba 
Alzheimera, zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. 

5 000 zł 

Poważne zachorowanie ubezpieczonego  zakres 23 chorób:  
zawał serca,  udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek,  łagodny guz mózgu, przeszczep narządów, 
pomostowanie naczyń wieńcowych, angioplastyka wieńcowa, operacja aorty, anemia aplastyczna, utrata wzroku, 
oparzenia, utrata mowy, schyłkowa niewydolność wątroby, śpiączka, stwardnienie rozsiane, utrata kończyn, utrata 
słuchu, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV  w wyniku transfuzji, choroba 
Alzheimera, zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. 

9 750 zł 

Pobyt w szpitalu współmał żonka – na 
CAŁYM ŚWIECIE do 180 dni w ka żdym roku 
ubezpieczeniowym 
Świadczenie za każdy dzień pobytu trwającego 
nieprzerwalnie: 
a) 24 godziny w przypadku pobytu w szpitalu wyłącznie w 
celu leczenia doznanych obrażeń ciała. 
b) 4 dni w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia 
choroby, 
c) 10 dni od dnia porodu w przypadku pobytu związanego z 
porodem i mającego na celu leczenie choroby 
Ubezpieczonego. 

od 1 do 14 dnia wskutek NW  60 zł 

od 1 do 14 dnia wskutek choroby 36 zł 

od 15 dnia wskutek NW lub choroby 30 zł 

  

Pobyt ub ezpieczonego w szpitalu – na 
CAŁYM ŚWIECIE do 180 dni w ka żdym roku 
ubezpieczeniowym 
Świadczenie za każdy dzień pobytu trwającego 
nieprzerwalnie: 
a) 24 godziny w przypadku pobytu w szpitalu wyłącznie w 
celu leczenia doznanych obrażeń ciała. 
b) 4 dni w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia 
choroby, 
c) 10 dni od dnia porodu w przypadku pobytu związanego z 
porodem i mającego na celu leczenie choroby 
Ubezpieczonego. 

od 1 do 14 dnia wskutek NW przy pracy 150 zł 
od 1 do 14 dnia wskutek NW 100 zł 
od 1 do 14 dnia wskutek choroby 60 zł 
od 15 dnia wskutek NW przy pracy 100 zł 

od 15 dnia wskutek NW lub choroby 50 zł 

Doraźna Informacja Medyczna i Dora źna Opieka Medyczna Zgodnie                
z OWU 

Miesięczna składka ochronna 50 zł 
 


